Wskazówki dla Autorów tekstów publikowanych
w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”
Redakcja prosi o przysyłanie artykułów w formie elektronicznej (dokument MS Word). Tekst
powinien być złożony czcionką Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 pkt, marginesy po 2,5
cm (przypisy 10 pkt).
Redakcja prosi Autorów o podanie adresu e-mail oraz danych do notki afiliacyjnej: stopień i
tytuł naukowy, nazwa uczelni lub innej jednostki.
Przypisy należy zamieszczać na dole strony, a powołania bibliograficzne w tekście – przez
podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła (w nawiasie kwadratowym); przykład:
[Keynes, 2020, s. 7].
W bibliografii (zawierającej tylko pozycje cytowane/powoływane) zamieszczonej na końcu
tekstu (w porządku alfabetycznym) należy podawać:
 w odniesieniu do pozycji książkowych: nazwisko i inicjały imienia autora/autorów,
rok wydania (w nawiasie kwadratowym), tytuł (kursywą), wydawcę, miejsce
wydania; przykład: Keynes J.M. [1963], Essays in Persuasion, W.W. Norton & Co.,
New York;
 w odniesieniu do artykułów z czasopism: nazwisko i inicjały imienia autora/autorów,
rok wydania (w nawiasie kwadratowym), tytuł artykułu, nazwę czasopisma (kursywą),
numer edycji i numery stron; przykład: Keynes J.M. [2020], Ekonomiczne
perspektywy dla naszych wnuków (1930 r.), Biuletyn Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego, nr 4, s. 7;
 w odniesieniu do rozdziału/opracowania w pracach zbiorowych: nazwisko i inicjały
imienia autora/autorów, rok wydania (w nawiasie kwadratowym), tytuł (kursywą),
nazwisko i inicjały imienia redaktora naukowego, tytuł (kursywą), wydawcę, miejsce
wydania; Lange O. [1975], Ekonomia polityczna, t. 1, w: Lange O., Dzieła, t. 3,
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa;
 w przypadku materiałów ze stron internetowych: nazwisko i pierwsza litera imienia
autora/autorów, rok (w nawiasie kwadratowym), tytuł, adres strony, data dostępu;
przykład: Keynes J.M. [1930], Economic Possibilities for our Grandchildren (1930),
za Keynes J.M., Essays in Persuasion, W.W.Norton & Co., New York 1963, s. 358–
373, http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf (19.07.2022).

Tabele, wykresy i rysunki powinny być opatrzone numerem i notką wskazującą źródła danych
(ewent. „opracowanie własne”). Wykresy w formacie: Powerpoint, Excel. Prosimy o
dołączanie źródłowych plików wykresów.

Redakcja przyjmuje do publikacji teksty o charakterze naukowym, popularno-naukowym,
wspomnieniowym, historycznym, recenzyjnym i sprawozdawczym, poświęcone problematyce
ekonomicznej. Przesłanie tekstu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Autora na jego
opublikowanie w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”. Autor wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w materiale do celów redakcyjnych,
zwłaszcza kontaktów. Autor nadesłanego materiału oświadcza, że dysponuje prawami

autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(DzU 2006, nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz przenosi nieodpłatnie na Redakcję PTE autorskie
prawa majątkowe. Autor jednocześnie oświadcza, że materiał nie narusza wymienionej ustawy.
Wydawca nie wypłaca wynagrodzenia za przesłany do redakcji materiał. Redakcja zastrzega
sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych tekstach (np. korekta dostrzeżonych błędów),
a także innych zmian wynikających z zasad edytorskich lub kultury języka.
Materiały zamieszczone w „Biuletynie PTE” Autorzy mogą publikować w innych mediach –
konieczna jest wówczas informacja, że pierwotna wersja tekstu została wydana w „Biuletynie
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” z podaniem numeru i stron.

